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Meie  16.06.2017  nr 6-1/170498/1702649 

 

Mittetulundusühingu liikme ühingust väljaarvamise regulatsiooni põhiseaduspärasus 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

Tänan Teid avalduse eest, milles taotlesite järelevalvet mittetulundusühingute, sh erakondade 

liikmete väljaarvamist reguleerivate sätete põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Analüüsi 

tulemusel ei selgunud vastuolu Eesti Vabariigi põhiseadusega. 

 

Erakonnaseaduse (EKS) § 5 lõige 2 sätestab, et erakonna liikmeks astumisele, samuti 

väljaastumisele ja väljaarvamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust (MTÜS), kui 

erakonnaseadusest ei tulene teisiti. EKS ei sisalda sätteid, mille sisuks on reguleerida erakonna 

liikme erakonnast väljaarvamise aluseid ja korda teisiti, kui see on MTÜS §-s 16 sätestatud 

mittetulundusühingu (MTÜ) kohta. 

 

Asjakohaseks analüüsitavaks õigusnormiks on seega MTÜS § 16, mis kehtib järgmises 

sõnastuses: 

§ 16. Liikme väljaarvamine 

(1) Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud 

juhtudel ja korras. Põhikirjaga võib ette näha, et liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek. 

(2) Liikme võib mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata 

põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. 

(3) Mittetulundusühingust välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse 

tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. 

(4) Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist 

üldkoosoleku poolt. Kui liikme on välja arvanud mittetulundusühingu muu selleks pädev organ, 

võib üldkoosolek väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada. 

 

Ühinemisvabadus põhiseaduses ja seadustes 

 

Ühinemisvabaduse aluseks on Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 48, mille kohaselt on igaühel 

õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja –liitudesse. Asjassepuutuv on ka PS § 19 lõige 2: 

„Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja 

arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust.“ 

 

Põhiseaduses ei sisustata ühinemisvabaduse olemust, sh ei määratleta täpsemalt ühingu liikme 

individuaalsete õiguste ja kohustustega seonduvat ega ühingute enesekorraldusõiguse ja 
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toimimise aluseid. Seadusandja on ühinemisvabaduse realiseerimise tagatised sätestanud 

tsiviilseadustiku üldosa seaduses (TsÜS, eeskätt selle 2. peatükk) ja MTÜS-s. 

 

Ühinemisvabaduse küsimusi on reguleeritud ka karistusõiguslikult. Karistusseadustiku (KarS) § 

155 „Ühinemisvabaduse rikkumine“ ei puuduta siiski kõiki ühinguid, vaid karistatavaks loetakse 

usulise või poliitilise ühenduse või ametiühingu asutamise või sellisesse ühendusse astuma või 

selle liikmeks olema sundimine või liikmeks astumise takistamine. KarS § 155 eelkirjeldatud 

redaktsiooni jõustumisega (01.01.2015) tunnistati kehtetuks varasem KarS § 159 

„Ühinemisvabaduse rikkumine“ (KarS § 155 kandis siis teistsugust pealkirja). Selle sätte tollane 

reguleerimisala oli kehtivast KarS §-st 155 laiem – karistatavaks loeti mittetulundusühingu 

loomise, sellesse astumise või selle liikmeks olemise takistamine, kui ühingu loomine ja tegevus 

ei rikkunud riigi ja ühiskonna julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse või teiste inimeste õiguste 

kaitse huvides seaduses sätestatud tingimusi ja piiranguid, ning ühingusse astumine või selle 

liikmeks olemine ei rikkunud avalikus teenistuses olevatele isikutele seaduses sätestatud 

tingimusi ja piiranguid. Paragrahvi kehtetuks tunnistamist põhjendati eelnõu1 seletuskirjas 

sellega, et ühinemisvabadus laiemas mõttes on kaitstud tsiviilõiguslikult ning „kui 

mittetulundusühingusse kuuluma sundimine või selle takistamine ei ole seotud veendumuste või 

kutsealaste huvide kahjustamisega, nt filatelistide klubi korral, ei ole karistusõiguslik sekkumine 

põhjendatud.“ 

 

Kehtiva KarS § 155 ja kuni 31.12.2014 kehtinud KarS § 159 redaktsioonide võrdlusest nähtub, et 

kui varasema sätte alusel oli karistatav ühingu liikmeks olemise takistamine, siis kehtiv säte loeb 

karistatavaks vaid liikmeks astumise takistamise. 

 

Ühinemisvabaduse eesmärk on kaitsta inimeste õigust koonduda oma ühiste huvide parema 

kaitsmise huvides loodud ühendustesse (organisatsioonidesse).2 Ühinemisvabadus hõlmab  

ühingu liikmete vabadust ühingusse kedagi liikmeks võtta või sealt välja arvata. Isikuid ei tohi 

ühingu liikmete hulgast välja arvata meelevaldselt, s.o seadusest ja põhikirjast mittetulenevatel 

alustel.3 

 

MTÜS eelnõu seletuskirjas ei ole ühinemisvabaduse olemust analüüsitud ega seaduse 

koostamise raames tehtud õiguslikke valikuid (sh liikme väljaarvamist puudutavat sätet) 

põhjendatud. MTÜS §-ga 16 (ehk MTÜ liikme ühingust väljaarvamise regulatsiooniga) 

seonduvat kohtupraktikat on vähe4, millest järeldub, et isikud ei ole oma väljaarvamisi MTÜ-

dest kohtulikult praktiliselt vaidlustanud. Paragrahvi kehtivat redaktsiooni ei ole vaidlustatud 

põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses, küll aga toimus paragrahvi osas põhiseaduslikkuse 

järelevalve menetlus 1996. aastal, pärast seaduse esialgset vastuvõtmist, mille tulemusena leidis 

Riigikohus, et § 16 lg 2 tollane redaktsioon oli vastuolus PS §-ga 14 ja § 40 lg-ga 2.5 

 

MTÜ-st väljaarvamise regulatsiooni vastavus põhiseadusele 

 

Ühinemisvabaduse individuaalne realiseerimine on vahetult tagatud läbi kuulumise konkreetse 

ühingu liikmeskonda. Õigus kuuluda konkreetsesse ühingusse ei ole absoluutne (erisusi 

sisaldavad ka nt PS § 48 lg-d 1 ja 2). PS § 19 lg-ga 2 seonduvalt on Riigikohus rõhutanud, et 

„ühiskonnas ei saa olla absoluutseid – piiramatuid põhiõigusi. Mis tahes põhiõiguse 

                                                 
1 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE) 
2 Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2015, lk 444 
3 RKPJKo 10.05.1996 otsus nr 3-4-1-1-96, p I; vt ka Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 

Paragrahvi 48 kommentaarid, p 4 
4 Vt nt Tallinna Ringkonnakohtu 01.02.2011 otsus nr 2-09-48081 
5 Vt RKPJKo 10.05.1996 otsus nr 3-4-1-1-96, p I 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016014
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/78433b29-8b2f-4281-a582-0efb9631e2ad/Karistusseadustiku%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/89129681-781f-3aa6-8c6d-8853ec327568/Mittetulundusühingute%20seadus
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-96
http://www.pohiseadus.ee/ptk-2/pg-48/
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=109680881
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-96
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realiseerimisvõimalused saavad piiramatult kesta vaid seni, kuni seejuures ei takistata mingi teise 

põhiõiguse realiseerimist. Sellises põhiõiguste konkurentsi olukorras tekib paratamatult 

põhiõiguste piiramise vajadus.”6 PS § 19 tagab igaühele vaba eneseteostuse õiguse tingimusel, et 

austatakse ja arvestatakse kolmandate isikute õigusi, põhiseaduslikku korda ning häid kombeid.7 

Ka eraisikud ei saa oma hüvede kaitsel jätta teiste isikute õigustega meelevaldselt ja 

mõõdutundetult arvestamata.8 

 

MTÜ luuakse alati mingil kindlal eesmärgil, mis sätestatakse nii MTÜ asutamislepingus kui 

põhikirjas (vt MTÜS § 6 lg 2 p 1, § 7 lg 1 p 3). Selle eesmärgi ja MTÜ põhikirja järgimine on nii 

MTÜ asutajate kui hiljem liitunud liikmete liikmelisuse tingimuseks. Nii võib MTÜ-d käsitada 

mõttekaaslaste ühendusena, kus ühinemisvabadust realiseeritakse nii individuaalselt kui 

kollektiivselt. MTÜ iga liige peab oma liikmeõiguste ja -kohustuste teostamisel arvestama, et 

samasugused õigused ja kohustused on ka kõigil teistel MTÜ liikmetel. Nii peab õigusaktide, 

MTÜ põhikirja ja juhtorganite otsuste ning heade tavade eesmärk olema, et MTÜ-s oleksid 

tasakaalustatult tagatud nii üksikliikme õigused kui MTÜ õigus tegutseda vastavalt oma 

põhikirjalisele eesmärgile, sh koondada parimal võimalikul viisil kõiki neid inimesi, kes 

soovivad selle põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ühiselt tegutseda. 

 

Ülalkirjeldatud tasakaalupunkti peab silmas pidama ka see õiguslik regulatsioon, mis puudutab 

MTÜ-st väljaarvamise aluseid ja korda, sh võimalust vaidlustada neid juhtorganite otsuseid, 

mille alusel isik on MTÜ-st välja arvatud. Ühelt poolt peab MTÜ-l olema seadusest või 

põhikirjast tulenevatel alustel õigus läbi liikmete üldkoosoleku või valitud juhtorganite otsuste 

arvata MTÜ liikmeskonnast välja liige, kelle tegevus ei ole kooskõlas MTÜ eesmärgi või 

põhikirjaga. Teiselt poolt peab väljaarvatavale liikmele olema tagatud õigus väljaarvamise otsus 

edasi kaevata kas MTÜ kõrgemalseisvale juhtorganile või kohtusse. 

 

TsÜSist tuleneb, et juriidilise isiku liikmed ja juhtorganite liikmed peavad omavahelistes suhetes 

järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve (§ 32). Juriidilise isiku 

juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani 

liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed (§ 35). 

 

Olete oma avalduses konkreetselt taotlenud järelevalvet õigusaktide üle küsimustes, mis 

puudutavad liikme väljaarvamise otsuse tegemise korda ja väljaarvamise otsusest teavitamist. 

Samas sisalduvad Teie avalduse tekstis, samuti Teie 20.05.2017 e-kirjas viited ka teistele 

küsimustele, mis on Teil tekkinud seoses MTÜ liikme väljaarvamise regulatsiooniga, mistõttu on 

järgnevalt käsitletud MTÜ-st väljaarvamise kohta sätestatut laiendavalt, võrreldes Teie 

taotlusega. 

 

MTÜ liikme väljaarvamise tingimused ja kord tuleb sätestada MTÜ põhikirjas (§ 7 lg 1 p 4 ja § 

16 lg 1). Paragrahvi 16 lg-s 2 on nimetatud need väljaarvamise alused, mida võib kohaldada 

sõltumata põhikirjas sätestatust. Liikme väljaarvamist otsustavaks organiks võib olla juhatus, 

üldkoosolek või „muu selleks pädev organ“ (§ 16 lg-d 1 ja 4). Liikme väljaarvamise korda 

MTÜS ei täpsusta. Juhatuse või liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel 

kohaldatakse MTÜS vastavasisulisi üldreegleid (§-d 20-22 ja 29), mida on seadusest tulenevas 

ulatuses võimalik põhikirjas konkretiseerida. Ainsa väljaarvamise korda puudutava erisättena 

sisaldab MTÜS väljaarvatud liikme väljaarvamisest teavitamise kohustust (§ 16 lg 3). 

 

                                                 
6 RKKKo 26.08.1997, 3-1-1-80-97, p I. 
7 RKKKo 24.09.2009, 3-1-1-67-09, p 13.3. 
8 RKKKo 04.02.2005, 3-1-1-111-04, p 15. 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-80-97
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-67-09
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-111-04
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Käsitledes küsimust, kui täpselt peaks seadus sätestama MTÜ-st väljaarvamise korra (st 

väljaarvatava liikme ärakuulamise enne otsuse tegemist, tema õigused ja osalemise MTÜ siseses 

vaidlustusmenetluses jms), tuleb silmas pidada, millistest üldistest põhimõtetest ühinguõigus 

lähtub. Eelkõige on see küsimus kodanikuühenduste enesekorraldusõiguse määrast ehk 

õigusaktidega MTÜ-de tegevusele kehtestatud raamistiku ja MTÜ enese otsustuspädevuse 

vahekorrast. MTÜS ei tee MTÜ-dele üksikasjalikke ettekirjutusi sisekorralduse küsimustes, mis 

puudutavad nt juhatuse tegevust, liikmete õigusi otsustusprotsessides osalemisel või nende 

ärakuulamist neid puudutavates küsimustes. MTÜ sisekorraldus on jäetud peamiselt põhikirja, 

juhtorganite otsuste ja hea tava reguleerida. Tava on tsiviilõiguse allikana nimetatud ka TsÜS §-s 

2.9 Isiku õigus olla ära kuulatud enne teda puudutava otsuse langetamist kuulub ühinguõiguse 

heade tavade hulka, mille võib sätestada vajadusel ka konkreetse MTÜ põhikirjas. Sellise tava 

kehtestamine seaduse normina on valiku küsimus; selle puudumine eraõiguslikke juriidilisi 

isikuid puudutavas seaduses ei ole PS-ga tagatud ühinemisvabaduse kitsendamine. Avalikus 

õiguses on ärakuulamisõigus sätestatud küll nt haldusmenetluses, kuid ka seal on ette nähtud 

erandid, mil haldusorgan võib seda mitte rakendada.10 Tõenäoliselt oleks samalaadseid erandeid, 

mil ärakuulamisõiguse realiseerimine ei ole võimalik või põhjendatud, ka MTÜ-de puhul 

(näiteks juhul, kui MTÜ viivitamine liikme väljaarvamisel võiks kahjustada oluliselt MTÜ kõigi 

liikmete mainet, nt kui liige tabati ilmselgelt ebamoraalse teo või kuriteo sooritamiselt, või kui 

väljaarvamine on põhikirjas ette nähtud kindlalt määratletud tingimuste saabumisega, nt isiku 

süüdimõistmine kuriteo eest, liikmemaksu tasumata jätmine, teise omavalitsusse kolimine, kui 

MTÜ liikmelisus on seotud konkreetse omavalitsusüksuse territooriumil elamisega jne). Seaduse 

tasandil sellise erandite loetelu kehtestamine võiks muuta seaduse teksti kasuistlikuks ning ei 

järgiks MTÜS üldist põhimõtet võimalikult suurest ühingute enesekorraldusõiguse määrast. 

 

MTÜS ja TsÜS sisaldavad sätted, mis võimaldavad MTÜ-st väljaarvatud liikmel vaidlustada 

väljaarvamise otsuse teinud organi otsuse kas edasikaebamisega MTÜ sees (MTÜS § 16 lg 4) 

või hagi esitamisega tsiviilkohtumenetluses (üldkoosoleku otsuse puhul MTÜS § 24, juhtorgani 

otsuse puhul TsÜS § 38). Kohtupraktikas on rõhutatud, et MTÜS § 16 lg 4 ei kujuta enesest 

kohustuslikku kohtuvälise vaidluse lahendamise korda ning isikul on õigus TsÜS § 38 alusel 

MTÜ juhatuse otsust kohtus vaidlustada.11 

 

Olete tõstatanud ka küsimuse juhatuse otsuse jõustumisest, juhul kui väljaarvatud liige nõuab 

väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. MTÜS § 16 lg 4 esimese lause tõlgendamisel on 

kaks võimalikku alternatiivi. Esimese kohaselt peatab väljaarvatud liikme poolt nõude esitamine 

arutada küsimust üldkoosolekul juhatuse otsuse kehtivuse ning väljaarvatud liikmel taastuvad 

liikme õigused kuni otsuse tegemiseni üldkoosolekul. Teise alternatiivi kohaselt jääb 

üldkoosolekul arutamise nõude esitamisel siiski jätkuvalt kehtima juhatuse otsus ehk isik 

loetakse MTÜ-st väljaarvatuks juhatuse otsuse jõustumise ajast ning kui üldkoosolek 

väljaarvatud liikme nõude rahuldab, taastab üldkoosoleku otsus isiku liikmelisuse. 

 

MTÜS § 16 lõike 4 tõlgendamisel tuleb lähtuda sellest, et väljaarvatud liikme staatus MTÜ 

suhtes (st kas esialgse väljaarvamise otsuse edasikaebamine üldkoosolekule säilitab kuni 

üldkoosoleku otsuseni tema liikmelisuse või mitte) peab olema samalaadne nii esimeses kui 

teises lauses sätestatud juhtudel. Puudub mõistlik põhjendus, miks tuleks eristada juhatuse või 

                                                 
9 Tava tekib käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õiguslikult 

siduvaks. 
10 Haldusmenetluse seadus, § 40 lg 3 kohaselt võib nt haldusmenetluse viia läbi menetlusosalise arvamust ja 

vastuväiteid ära kuulamata, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja 

viivitamatult tegutseda (p 1), või kui arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev haldusaktist või 

toimingust teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti või toimingu eesmärki (p 4). 
11 Tallinna Ringkonnakohtu 01.02.2011 otsus nr 2-09-48081 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=109680881
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muu organi (see võib olla nt aukohus) otsuse vaidlustamise õiguslikke tagajärgi. MTÜS § 16 lg 4 

teine lause lisati lõikesse hiljem (1998.a)12. See väljendab selgelt, et üldkoosolek saab varem 

tehtud väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistada, st tegemist ei ole väljaarvamise uuesti 

otsustamisega. Kehtetuks tunnistada saab ainult midagi, mis on enne kehtetuks tunnistamist 

kehtiv. Kehtivuse peatumist MTÜS ei reguleeri. Seega võiks varasema väljaarvamise otsuse 

kehtivuse peatamine tulla kõne alla üksnes kohtusse pöördumisel hagi tagamise nõudega (siin ei 

sisaldu hinnangut sellise nõude perspektiivikusele). Loogiliselt saab tuletada teises lauses 

väljendatud põhimõtte kehtimist ka esimese lause ehk juhatuse otsuse vaidlustamise puhul. 

 

Kui asuda seisukohale, et pelgalt väljaarvatud liikme nõudmine otsustada väljaarvamine 

üldkoosolekul säilitab tema liikmelisuse, võib eeldada juhatuse soovi kutsuda erakorraline 

üldkoosolek kokku võimalikult operatiivselt, kui väljaarvamine toimus näiteks põhjusel, et isik 

kahjustas ühingu huve. Kui juhatuse poolt erinevatel aegadel väljaarvatuid on mitu, võivad 

nende edasikaebused tuua kaasa mitmeid erakorralisi üldkoosolekuid vaid ühe 

päevakorraküsimuse arutamiseks kahe korralise üldkoosoleku vahelisel ajal (mis reeglina on 

tulenevalt MTÜS § 19 lg 1 p-st 5 üheaastane periood). Seega võib eelkirjeldatud tõlgendusviisi 

järgimine olulisel määral häirida ühingu tegevust, kui sellel on palju liikmeid ning 

üldkoosolekute korraldamine nõuab suurel määral aja- ja finantsilisi ressursse (sageli on MTÜ-

de põhikirjades sätestatud ka üldkoosoleku kvooruminõue, mille täitmatajäämine omakorda toob 

kaasa täiendavalt uue üldkoosoleku kokkukutsumise kohustuse).  Kaaluda tuleb samaaegselt 

mitte ainult väljaarvatud liikme ja väljaarvamise otsuse teinud MTÜ õigusi, vaid ka kõigi teiste 

selle MTÜ liikmete õigusi. Isikud on koondunud MTÜ-sse, et ühiselt, enamasti oma vabast ajast, 

realiseerida selle põhikirjalisi eesmärke, eeldades kaasliikmetelt ühingu hea maine kindlustamist 

ning ühingu sellist töökorraldust, mis ei tekita liikmetele liigset koormust nt sagedaste 

üldkoosolekute näol. Asudes seisukohale, et väljaarvatud liikme nõudmine otsustada tema 

väljaarvamine üldkoosolekul ei taasta enne üldkoosolekut tema liikmelisust, saab kinnitada, et 

isikul on siiski olemas tõhusad õiguskaitsevahendid ka sel puhul, kui juhatus ei kutsu kiiresti 

kokku erakorralist üldkoosolekut – väljaarvamise otsuse vaidlustamine kohtus TsÜS §-s 38 

sätestatud korras. 

 

Eeltoodut kokku võttes olen seisukohal, et MTÜS ja TsÜS tagavad põhiseadusest tuleneva 

ühinemisvabaduse realiseerimise, sh isiku õiguste kaitse nii tema MTÜ-st väljaarvamise 

menetluses kui ka väljaarvamise otsuse vaidlustamisel. Kuigi vastuolu põhiseadusega puudub, 

on võimalik muuta sätteid õigusselgemaks, vältimaks erinevate tõlgenduste võimalusi. Kuna 

Justiitsministeerium on läbi viimas ühinguõiguse revisjoni, mille raames analüüsitakse 

põhjalikult ka MTÜS regulatsioone, saadan koopia vastusest (isikuandmeteta) ka 

Justiitsministeeriumile ja teavitan neid Teie osundatud probleemist. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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12 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ning nendega seotud seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (744 SE) seletuskirjas on selle täienduse kohta märgitud, et see „muudab selgemaks § 16 sisu 

tõlgendamise, käsitledes ühingu liikme väljaarvamist sellise organi poolt, mis ei ole juhatus ega üldkoosolek.“ 
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